
   MATKA MUSIIKKIFESTIVAALEILLE
   KARJALAN AUNUKSEEN 30.7 - 2.8.2015

   Hinta: 295€/ hlö. (Hinta edellyttää vähintään 30 osallistujaa)

Hinta sisältää: -      kuljetukset täysturisti linja-autolla, myös perillä
- kuljettajan ja matkanjohtajan palvelut
- majoitus hotelli Olonija H2 huoneissa
- täysihoidon perillä juomineen (aamiainen, lounas, päivällinen)
- festivaali lippu (kaikkiin konsertteihin)

Hinta ei sisällä: -    viisumin hankintaa (70€/ hlö.)
- matkavakuutusta

Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista. Matkalla noudatamme yleisiä valmismatkojen erityisehtoja joita on 
saatavana toimistoltamme.

Vastuullinen Matkanjärjestäjä Matka-Ärrä Oy

Ajoreitti/ aikataulu:
Lähtö Klo.
30.7. 00.10 Vaasan Kaupungintalo

01.50 Alajärvi MH
02.30 Vimpeli MH
04.00 Viitasaari ABC
06.00 Kuopio MH
08.00 Joensuu MH
09.30 Wärtsilä raja

noin 16.00 Aunus

Paluu aikataulu riippuu siitä koska pääsemme lähtemään kotimatkalle! 

TIEDUSTELUT JA SITOVAT VARAUKSET:

Antti Koski 0500 712 903
Matka-Ärrä Oy Reijo Järvinen 0400 865 840



Festivaaliohjelma

Torstai 30.7. 

Ohjelmassa on majoittuminen ja tutustumista Aunuksen keskustan palveluihin hotelli Olonijan vieressä. 
Pankit toimivat illalla klo 18 saakka. Ruplan kurssi on erittäin edullinen. Kävely hotellin lähistössä antaa jo 
kuvan Aunuksen elämästä. Museo on auki joka arkipäivä. Oppaan palvelut ovat käytettävissä.

Osanottajien toivotaan ehtivän Aunukseen jo torstai-illaksi 30.7. klo 19.30 mennessä, jolloin Olonija-
hotellin ravintolassa on ”tervetuloa” -tapaaminen. Siihen kuuluu myös ateriointi. Sen yhteydessä tapaamme 
suomalaisten osallistujien lisäksi paikallisia musikantteja tunnelman kohottajina. Ateriaan kuuluvat myös 
juomat.

Perjantain 30.7. ohjelmassa on opastettu bussimatka kylien kautta Viteleen (n. 45 km Aunuksesta), jossa 
aluksi konsertti Vitelen vanhankodilla, johon kaikki suomalaiset esiintyjät ja turistit ovat tervetulleet. Sen 
jälkeen lähdemme katsomaan Laatokan rantaa ja nautimme viteleläisten järjes- tämän lounaan 
ruokajuomineen. Musiikkiesitykset kuuluvat asiaan, sekä suomalaisten puolelta että Vitelen Ihalma-kuoron 
toimesta. Vitelestä jatkamme kohti Kolatselässä sijaitsevaa Tulemajärven rautakaivosmuseota, jossa on 
järjestetty yleistapahtuma sekä konsertti, jossa kaikki suomalaiset kuorot ja lauluryhmät sekä karjalaiset 
kuorot esiintyvät. Konserttipaikka on vaikuttava vanhoine raunioineen. Matkalla sinne pysähdymme 
tutustumaan Kinnermäen museokylään ja Vieljärven Karjalan Kielen Kodi- hankkeeseen sekä aterioimaan. 
Illaksi palaamme Aunukseen hotelliin, jossa ilta jatkuu tanssin merkeissä.

Lauantain 1.8. ohjelmassa aamulla on toivottu käynti Aleksanteri Syväriläisen luostarissa on mahdollista 
järjestää. Se sijaitsee n. 40 km etäisyydellä Aunuksesta. Luostari pyytää pientä maksua vierailijalta. 
Luostarissa on palvelu klo 10, johon voi osallistua. Luostarin alueella on myös muisto- esineiden myymälä 
ja kahvilapalvelut. Vaihtoehtoisesti on mahdollista tutustua Aunuksen keskustaan ja sen kahviloihin ja 
kauppoihin sekä Aunuksen museoon jne. Lauantain pääkonsertti on Aunuksen kulttuuri talossa keskustassa. 
Siinä esiintyvät kaikki ryhmät sekä Suomesta että Karjalasta. Illaksi lähdetään Kuujärvelle, lyydiläisalueelle. 
Siellä osallistutaan kyläläisten kanssa kulttuuri talolla pidettävään yhteiseen konserttiin. Siellä on 
ainutlaatuinen mahdollisuus kuulla vanhaa karjalaista lauluperinnettä, uudempien laulujen ohessa. Konsertin 
jälkeen on mahdollista tutustua kylään, mm. lyydiläistaloon. Illalla on mahdollisuus vielä tanssia hotelli 
Olonijan ravintolassa. (Lauantaina myös lounas ja päivällinen)

Sunnuntaina 2.8. lähdemme aamiaisen jälkeen tutustumaan Aunuksen maisemiin ja kyliin oppaan johdolla. 
Kierros päätyy Suuren Selän museokylään, jossa osallistumme perinteelliseen Iljan päivän praasniekkaan. 
Sen yhteydessä järjestetään konsertti sekä kylään tutustuminen. Vapaamuotoisessa ulkoilmatilaisuudessa voi 
tehdä hankintoja, muistoesineitä. hunajaa, kirjallisuutta jne. Mielenkiintoista on keskustella tilaisuuteen 
saapuvien karjalaisten kanssa yhteisellä ”sekakielellä”. Musiikkia kuullaan laidasta laitaan karjalaksi ja 
suomeksi. Lopuksi järjestetään yhteinen ateria, jonka jälkeen matka jatkuu kotiin päin Suomeen.

Ohjelmaan voidaan sisällyttää monia muitakin tutustumiskohteita toivomusten mukaan. Majoitusta voi 
jatkaa oman maun mukaan vielä pitempäänkin edullisin hotellihinnoin. Kuorojen ja ryhmien 
esiintymisohjelmista voinemme keskustella jo etukäteen Suomessa. Tiedämme, että lauluja ja repertuaaria 
riittää ! Tulemme mielellämme selostamaan tapahtumia halukkaille etukäteen jo Suomessa.


